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1. De oudst bekende afbeelding van het interieur
van de Artis Bibliotheek. Uit: J.E. Rombouts,
Artis: kijkjes in den dierentuin (1888).
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‘De Artis Bibliotheek is de mooiste natuurhistorische bibliotheek ter wereld. Puur,
negentiende-eeuws, ik heb nog nooit zoiets
gezien. Dit is jé van hét. Hier staan ze allemaal. Deze boeken zijn het allerbeste wat een
mens kan voortbrengen. Ze zullen voor altijd
worden gekoesterd. Als je hier naar binnen
loopt, voel je de tijd veranderen; dichter bij
de eeuwigheid kun je niet komen. Tijd lijkt
hier niet te bestaan, het is enorm rustgevend.
En hoewel deze bibliotheek een geweldige
bron is voor wetenschappers en studenten
(de Universiteit van Amsterdam kan heel
trots zijn dat ze zoiets bezit), is er nog een
ander, bijkomstig aspect dat me bijzonder
aanspreekt: ze staat nadrukkelijk open voor
mensen die hun carrière achter zich hebben
liggen. Rasechte geleerden zijn dat. Ze hebben geen enkele reden hier te zijn, behalve
hun passie voor het onderwerp. Oude gekken
zoals ik. We horen waarschijnlijk niet in de

 2. Redmond O’Hanlon in de Artis Bibliotheek.

echte wereld thuis, maar waarom zouden
we ook: dit is veel echter dan de echte wereld.
Je komt hier prachtige mensen tegen, op het
randje van de waanzin. Het bruist hier van
het leven. En tegelijk heerst er orde. Een heel
vreemd soort orde, maar je went er snel
genoeg aan.
De bibliotheek bevat waarschijnlijk de
grootste Linneaus-collectie na die van de
L innean Society in Londen. Zoiets stijgt
natuurlijk naar je hoofd. Een van haar andere
charmes is dat er ondanks die enorme collectie maar heel weinig mensen van haar bestaan
afweten. Maar dat zouden ze wel moeten.
Vroeger ging ik vaak op bezoek bij mijn
vriend Boudewijn Büch. Hij heeft me veel
van de wonderen van Nederland laten zien,
maar hij heeft me nooit meegenomen naar
de Artis Bibliotheek, terwijl dit toch, zoals
we allemaal weten, zijn favoriete bibliotheek
was. Ik vraag me nog altijd af waarom niet...

 3. Buste van Charles Darwin in de Artis Bibliotheek.
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Nog maar drie jaar geleden – ik was net
terug van de vpro-reis met de ‘Beagle’ –
werd ik benaderd door Garrelt Verhoeven,
hoofdconservator van de Bijzonder Collecties van de Universiteit van Amsterdam: of ik
een lezing wilde geven op Manuscripta. Hij
vroeg me ook of ik wilde meewerken aan een
tentoonstelling en een bijdrage leveren aan
een summer school over de geschiedenis van
het boek. Ik stemde toe en liet hem weten dat
ik ook een aantal van mijn eigen boeken
nodig zou hebben. Verhoeven kreeg het voor
elkaar dat die naar Amsterdam werden
gestuurd. Ze werden in de kast gezet. En op
de muur stond te lezen: Bibliotheca Redmon
diana. Ik was apetrots. Ik bleef. Ik kwam hier
met Alexander Reeuwijk om te werken aan
Darwin, Wallace en de anderen, en om me in
te lezen voor de natuurhistorische televisieserie ‘O’Hanlons helden’. Het duurde een
paar maanden voordat ik echt geaccepteerd
werd, maar eindelijk was het zover. Op een
mooie dag kwam de voormalige conservator
Piet Verkruijsse naar me toe, zoals altijd in
pak met das, zo weggelopen uit de negentiende eeuw, en hij zei: ‘Ik denk dat het
moment is gekomen waarop ik u kan vertellen dat u de lichten mag aandoen.’ Ik voelde
me onvoorstelbaar gevleid: ik had toestemming de lichten aan te doen!
Ik vind het mooi hoe je soms als vanzelf
ontdekkingen doet. Je hoeft maar naar de
kasten te kijken en je ziet wel iets wat je wilt
lezen. Ik denk bijvoorbeeld aan kapitein Cunninghams natuurlijke historie van de Straat
Magellaan waarin je kunt lezen over flightless
steamer ducks: ‘niet-vliegende booteenden’.
Ze heten zo omdat ze, als ze worden opgeschrikt, over het water rennen door hun
korte vleugeltjes als peddels te gebruiken.
Ze kunnen niet vliegen. Ik zag ze toen we met
de Beagle door de Straat voeren. Ik had Cunningham toen nog niet gelezen. Dus ik geef
eerlijk toe dat ik dacht dat ze aangeschoten
waren en niet konden wegvliegen omdat ze
gewond waren. Nu weet ik wel beter.
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Natuurlijk heb ik een zwak voor de
Darwinkasten; er staat ook een beeld van
hem, en ik moet bekennen dat ik hem stiekem over zijn bol aai als er niemand kijkt.
Maar de ster van de collectie is voor mij John
Gould. Hij is een groter ornitholoog en misschien zelfs een beter schilder dan Audubon,
al zijn veel van de vroege topschilderijen
uit zijn oeuvre gemaakt door zijn vrouw
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4. Captain Cunninghams Notes
on the natural history.

 lisabeth. Verspreid door de bibliotheek
E
staan natuurlijk ook alle werken van Alfred
Russel Wallace, in verschillende talen bovendien. In Engeland zou je ze alleen in het
Engels vinden. En dan: kaboem! Het moet
wel het grootste eerbetoon aan Buffon zijn.
Een hele muur. Als je dan een stapje achteruit
doet en al die edities daar ziet staan...
Zelfs wanneer er verder niemand is, voel je
je welkom. De boeken begroeten je. Ik zweer
het je: als je alleen bent of als het buiten donker is, dan komen ze tot leven. En als je uit het
raam kijkt, zie je de dieren van Artis. Wat een
prachtig gezicht. Ik herinner me nog dat ik er
was toen de tapir werd geïntroduceerd. De
lama’s raakten in paniek – ze hadden nog
nooit zo’n rare neus gezien. Ze renden allemaal in een kringetje rond. En dat bracht de
mara’s van slag, die rond begonnen te huppen, waardoor de hoenderkoeten het op een
krijsen zetten, wat weer op de zenuwen van
de zwartnekzwanen werkte, die de staart
veren van de hoenderkoeten begonnen uit
te trekken...
Wat ik ook echt ongelofelijk mooi vind is
het magazijn. Ik mag er soms naar binnen en
dan kom je de bizarste boeken tegen, zoals
monografieën over een antilopesoort waar
geen mens van gehoord heeft. En dan een
hele wand met The Gardeners’ Chronicle waar
Wallace nog voor heeft geschreven. Alle jaargangen staan er, tot aan het laatste nummer.
Al mag het intussen duidelijk zijn dat ik
verliefd ben op de Artis Bibliotheek, ik houd
ook van Nederland. Iedereen is vreselijk aardig tegen me. Ook leuk was de man die vanaf
de overkant van de straat naar me riep: “Hé!
Ik ben een groot fan van je werk, Jacques
Cousteau!”’

